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1.Vispārīga informācija 

 



 

1.1.Pasūtītājs: 

 

Nosaukums Latvijas Kultūras akadēmija Latvijas Kultūras koledža 

Adrese Bruņinieku ielā 57, Rīga, LV-1011 

Reģistrācijas numurs 90000039982 

E-pasta adrese lkk@lkk.gov.lv 

Darba laiks Darbdienās no plkst. 9:00 līdz 17:00 

Kontaktpersona Jānis Luters, Tehniskās nodaļas vadītājs / Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētājs,  

 E-pasts: janis.luters@lkk.gov.lv  

 Tālr. +371 20229972 

 

1.2. Iepirkums: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā. 

1.3. Iepirkuma priekšmets: Profesionālās apskaņošanas tehnikas iegāde Latvijas Kultūras 

akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas vajadzībām. 

1.4. CPV klasifikators: CPV (Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca) 

nomenklatūras kods: 32300000-6 

1.5. Iekārtu piegādes vieta: Rīga, Bruņinieku iela 57. 

1.6. Piedāvājuma apjoms, varianti, sadalījums daļās: Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma 

variantu un tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās. 

1.7. Iekārtu piegādes termiņš: ne vēlāk kā 15.10.2018 

1.8. Līguma darbības termiņš: Līdz saistību pilnīgai izpildei. 

1.9. Iepirkums tiek rīkots ar mērķi nodrošināt atklātumu, pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu 

un taisnīgu attieksmi pret tiem, arī, nodrošinot finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli 

samazinot pasūtītāja risku.  

1.10. Iepirkumu organizē un veic ar Latvijas Kultūras koledžas lēmumu Nr. Nr. 07-11-8-1/1 

  izveidotā Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija). 

1.11. Iepirkums tiek organizēts Latvijas Kultūras akadēmijas īstenotā projektā “Latvijas Kultūras 

akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas STEM studiju programmu modernizēšana” 

(Nr.8.1.1.0/17/I/014), kas tiek finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda un valsts budžeta 

līdzekļiem. 

 

2. Iepirkuma Nolikuma saņemšanas kārtība 

 

2.1. Nolikuma un cita iepirkumu procedūras dokumentācija ir brīvi un tieši elektroniski pieejama 

Pasūtītāja mājaslapā www.kulturaskoledza.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ieinteresēto pretendentu pienākums ir 

pastāvīgi sekot aktuālajai informācijai Pasūtītāja mājaslapā un ievērot to, sagatavojot piedāvājumu. 

2.2. Visi ieinteresētie pretendenti ar Nolikumu var iepazīties bez maksas Nolikuma 3.1. punktā norādītajā 

adresē un laikā, iepriekš piesakoties pie 1.1. punktā norādītās kontaktpersonas. 

2.3. Ja ieinteresētais pretendents pieprasa izsniegt Nolikumu drukātā veidā, Komisija to izsniedz 

ieinteresētajam piegādātājam bez maksas 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts attiecīgs rakstisks 

pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

2.4. Atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem tiek saņemtas un nosūtītas elektroniski, kā arī 

ievietotas mājaslapā pie iepirkuma Nolikuma. 



 

2.5. Piedāvājuma iesniegšana ir pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no iepirkuma 

rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma 

sagatavošanu un iesniegšanu. 

 

3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

 

3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Rīgā, Bruņinieku ielā 57, 13. kabinetā darba dienās no 09:00 

līdz 17:00, iesniedzot tos līdz 2018. gada 25. septembim plkst. 10:00 personīgi vai nosūtot pa pastu. 

Pretendentiem, kuri piedāvājumus nosūta pa pastu, ir jānodrošina to piegāde šajā punktā norādītajā adresē 

līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc minētā termiņa, neatvērti tiks 

nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

3.2. Piedāvājums iesniedzams slēgtā, aizzīmogotā aploksnē vai iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija 

nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanai. Uz aploksnes norāda: 

 

pretendenta nosaukums 

adrese, tālruņa un faksa numurs 

Latvijas Kultūras akadēmijas  

Latvijas Kultūras koledžas 

Iepirkumu komisijai 

Bruņinieku ielā 57, Rīga, LV-1011 

 

Piedāvājums iepirkumā 

“Profesionālās apskaņošanas tehnikas iegāde LKA Latvijas Kultūras koledžas 

vajadzībām” 

 

Iepirkuma Nr. 07-11-8-1 

 "LKK STEM studiju programmu modernizēšana" 

 

Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes! 

 

 

 

 

3.3. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija 

nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiek atvērti un tiek atgriezti atpakaļ iesniedzējam. 

3.4. Saņemot piedāvājumus, piedāvājumi tiek reģistrēti, norādot piedāvājuma saņemšanas datumu un 

laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei. 

3.5. Piedāvājumu atvēršanu un vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē. 

 

  



 

4. Piedāvājumu noformēšanas prasības 

 

4.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no pieteikuma dalībai iepirkuma konkursā, pretendenta atlases 

dokumentiem, tehniskā un finanšu piedāvājuma un citiem dokumentiem, kurus pretendents uzskata par 

nepieciešamu pievienot. 

4.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz divos eksemplāros datorrakstā. Oriģināleksemplārs iesniedzams 

drukātā formātā ar norādi ORIĢINĀLS. Otrs eksemplārs (kopija) iesniedzams elektroniskā formātā (.doc, 

.docx, .xls, .xlsx, .odf, .pdf) ar norādi KOPIJA, ievietots CD, DVD, USB zibatmiņā vai citā datu nesējā. 

Pastāvot pretrunām starp ORIĢINĀLU un KOPIJU, noteicošais ir ORIĢINĀLS. 

4.3. Drukātais piedāvājums ir cauršūts (caurauklots) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. 

Piedāvājuma lapas ir numurētas. Uz pēdējās lapas aizmugures jānorāda cauraukloto lapu skaits, ko ar savu 

parakstu apliecina pretendents, pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja piedāvājumu iesniedz 

juridiska persona) vai pretendenta pilnvarotā persona. Ja piedāvājumā iekļauto dokumentāciju paraksta 

pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgo pilnvaru. 

4.4. Visiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra 

noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajām prasībām. 

4.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju 

var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā 

ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu 

tulkojumi valsts valodā”. 

4.6. Pretendents iesniedz likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas parakstītu un apzīmogotu 

piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst 

personu apvienībā.  

4.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda 

personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību.  

 

5. Piedāvājuma grozīšana vai atsaukšana 

 

5.1. Pretendents līdz šī nolikuma 3.1.punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var 

grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot Pasūtītājam iesniegumu slēgtā aploksnē, uz kuras norāda 

rekvizītus, kā arī sniedz skaidru atzīmi par saturu – „GROZĪJUMI” vai „ATSAUKUMS”. Piedāvājuma 

atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma 

mainīšanas gadījumā pretendents iesniedz jaunu piedāvājumu. Par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks 

uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents 

nevar savu piedāvājumu grozīt vai atsaukt. 

5.2. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un pretendentiem par iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem 

notiek rakstveidā pa pastu, e-pastu, faksu vai nododot personīgi. Uz informācijas pieprasījumiem un 

jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkumam “Profesionālās apskaņošans tehnikas iegāde 

Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas vajadzībām” 

5.3. Informācijas sniegšana: ja pretendents ir savlaicīgi pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma 

nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) 

dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta 

pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājaslapā 

kulturaskoledza.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejams nolikums un cita iepirkuma procedūras 

dokumentācija. 



 

 

6. Piedāvājuma derīguma termiņš 

 

6.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā esošs 40 (četrdesmit) dienas pēc Nolikuma 3.1. punktā 

norādītā datuma.  

 

 

 

7. Prasības pretendenta dalībai iepirkumā 

 

7.1. Pretendentu atlases prasību izpilde ir obligāta visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības slēgt 

iepirkuma līgumu.  

7.2. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas 

Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

7.3. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās 

daļas nosacījumiem, jebkurā no šādiem gadījumiem: 

7.3.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta 

vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība; 

7.3.2. ir konstatēts, ka piedāvājuma iesniegšanas termiņa dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par 

iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas 

reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā, valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā 

informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu 

dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 

sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā; 

7.3.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), 

iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. 

panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav 

iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem; 

7.4.4.uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma Nolikumā, 

kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība dokumentos noteiktajām 

prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 

7.4.1., 7.4.2. un 7.4.3. punktos minētie nosacījumi. 

 

  

http://likumi.lv/doc.php?id=133536%2523p2


 

8. Iesniedzamie dokumenti 

 

8.1. Pretendents aizpilda pieteikumu iepirkuma konkursam (turpmāk – pieteikums) atbilstoši 

1.pielikuma paredzētajai formai un to paraksta pretendents, pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām 

(ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona) vai pretendenta pilnvarotā persona. Ja pieteikumu paraksta 

pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju. Ja iesniedzējs 

ir personu apvienība, pieteikumu paraksta visi personu apvienības dalībnieki. Ja pieteikumu paraksta 

viens no apvienības dalībniekiem, piedāvājumam jāpievieno pārējo personu apvienības dalībnieku 

pilnvaru oriģināli vai to apliecinātas kopijas. 

 

 

 

 

8.2. Pretendents sagatavo atlases dokumentus: 

ATLASES PRASĪBA PRASĪBU IZPILDES APLIECIENOŠ/-I 

DOKUMENTS/-I 

8.2.1. Pretendents ir reģistrēts 

Latvijas Republikas Komercreģistrā 

vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, 

atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo 

aktu prasībām. 

8.2.1.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai 

tam līdzvērtīgas reģistrējošas iestādes Latvijā vai 

ārvalstīs izdota pretendenta apliecināta reģistrācijas 

apliecības kopija, kas izdota atbilstoši attiecīgās 

valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecināms); 

Piezīme: informācijas patiesumu Komisija var pārbaudīt 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datubāzē 

8.2.2. Pretendenta pārstāvim, kas 

parakstījis piedāvājuma dokumentus, 

ir pārstāvības (paraksta) tiesības. 

8.2.2.1. Dokuments, kas apliecina pretendenta 

pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta 

(pārstāvības) tiesības. Ja pretendents iesniedz 

pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), tad 

papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka 

pilnvaras devējam ir pretendenta paraksta 

(pārstāvības) tiesības.  

8.2.3. Pretendents ir tiesīgs Latvijas 

Republikas teritorijā pārdot ražotāja 

attiecīgās iekārtas un nodrošināt to 

garantijas apkalpošanu. 

8.2.3.1. Dokumenta (izziņa, apliecinājums, vēstule 

vai cits satura ziņā pielīdzināms dokuments) kopija, 

kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Latvijas 

Republikas teritorijā pārdot ražotāja attiecīgas 

iekārtas un nodrošināt to garantijas apkalpošanu. 

 

 

 

 



 

8.3. Pretendents sagatavo tehnisko piedāvājumu atbilstoši šī Nolikuma 2.pielikuma formai. 

8.3.1. Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jānorāda prasītais lielums vai atbilstība prasībai. Visām 

tehniskajām prasībām jābūt aizpildītām. 

8.3.2. Ja Komisija negūst pārliecību par sniegto ziņu patiesumu, Komisijai ir tiesības pieprasīt 

Pretendentam parametrus apliecinošu tehnisko dokumentāciju (ražotāja izsniegtā tehniskā 

dokumentācija), no kuras Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par iekārtu atbilstību tehniskajā 

specifikācijā noteiktajām prasībām.  

8.4. Pretendents sagatavo finanšu piedāvājumu atbilstoši šī Nolikuma 3.pielikuma formai. 

8.4.1. Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj: 

8.4.1.1. visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā minēto iekārtu 

iegādi; 

8.4.1.2. izmaksas, kas saistītas aprīkojuma piegādi, sagatavošanu un nodošanu Pasūtītājam; 

8.4.1.3. administratīvās izmaksas par iekārtu piegādi; 

8.4.1.4. visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības 

nodokli (turpmāk – PVN); 

8.4.1.5. citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu. 

8.4.2. Piedāvājumam jābūt izteiktam eiro valūtā bez PVN ar precizitāti divas zīmes aiz komata. 

8.4.3. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenas 

paaugstināšanai, pretendentam ir jāprognozē tirgus situācija, sagatavojot finanšu piedāvājumu. 

8.5. Pretendents ir tiesīgs piedāvājumā iekļaut papildus nolikumā minētajiem dokumentiem citus 

dokumentus, ja tie var sniegt Pasūtītājam nozīmīgu informāciju attiecībā uz pretendentu un tā piedāvāto 

pakalpojumu. 

8.6. Komisijai ir tiesības no pretendenta pieprasīt papildus informāciju, lai iegūtu pierādījumus par 

pretendenta atbilstību visām atlases prasībām. 

 

9. Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritēriji 

 

9.1. Pretendentu atlasi un piedāvājumu izvērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs četros posmos: 

piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu kvalifikācijas pārbaude – atlases dokumentu pārbaude, 

finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana. 

9.2. Katrā vērtēšanas posmā Komisija vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti 

iepriekšējā vērtēšanas posmā. Par pretendenta vai pretendenta iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu un 

iemeslu Komisija paziņo visiem pretendentiem vienlaikus lēmuma par iepirkuma rezultātiem paziņošanas 

brīdī. 

9.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz 

kompetentās institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms 

iesniegšanas dienas. 

9.4. 1.posms. Piedāvājumu noformējuma pārbaude 

9.4.1. Komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 3. un 

4.punktā noteiktajām prasībām. 

9.4.2. Ja Komisija konstatē neatbilstību kādai no piedāvājuma noformējuma prasībām, tā pieņem 

lēmumu par piedāvājuma turpmāku izskatīšanu vai noraidīšanu, ņemot vērā samērīguma principu un 

nenoraidot piedāvājumu formālu nebūtisku trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt 

pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pārkāpumu. 

9.4.3. Par būtisku neatbilstību piedāvājumu noformējuma prasībām tiks uzskatīts tas, ka uz 

pieteikuma dalībai iepirkumā vai uz tehniskā vai finanšu piedāvājuma nav pretendenta vai tā 



 

pilnvarotā pārstāvja paraksta, piedāvājuma iepakojums ir bojāts, kas neļauj pārliecināties, ka 

piedāvājums nav bijis atvērts pirms nodošanas iepirkuma komisijai, kā arī piedāvājums (drukātā 

formātā) nav caurauklots un uz tā pēdējās lapas nav norādīts cauraukloto lapu skaits vai nav 

pretendenta vai tā pilnvarotā pārstāvja paraksta, kas Komisijai neļauj pārliecināties, ka piedāvājumā 

nav nomainītas, izņemtas vai papildinātas lapas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

9.5. 2.posms. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude – atlases dokumentu pārbaude 

9.5.1. Komisija pārbauda pretendentu atlases dokumentus, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst 

Nolikuma 8. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. 

9.5.2. Ja Komisija konstatē neatbilstību kādai no pretendentu atlases prasībām, tā pieņem lēmumu 

par piedāvājuma turpmāku izskatīšanu vai noraidīšanu. 

9.5.3. Pirms lēmuma pieņemšanas Komisija, ja rodas pamatotas šaubas par atbilstību pretendentu 

atlases prasībām, ir tiesīga lūgt pretendentu iesniegt skaidrojošu informāciju par pretendenta 

atbilstību pretendentu atlases prasībām, nosakot informācijas iesniegšanai termiņu. Informācijas 

neiesniegšana Komisijas noteiktajā termiņā ir pamats Komisijai konstatēt neatbilstību, ņemot vērā 

tikai piedāvājumā ietverto informāciju vai konstatējot iesniedzamā pretendentu atlases dokumenta 

neesamību. Piedāvājuma papildināšana nav pieļaujama. 

9.6. 3.posms. Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude 

9.6.1. Komisija pārbauda pretendenta iesniegtā tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma 

atbilstību šajā Nolikumā noteiktajām prasībām. 

9.6.2. Komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. 

Ja komisija Finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo un rīkojas saskaņā 

ar Publisko iepirkumu likuma 41. panta devīto daļu. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā, komisija 

ņem vērā tikai šajā nolikuma sadaļā noteiktajā kārtībā labotās kļūdas. 

9.6.3. Komisija pārbauda, vai pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts un rīkojas saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 53. panta noteikumiem. Ja Komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums 

varētu būt nepamatoti lēts, tad pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam 

detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Ja, izvērtējot pretendenta 

sniegto paskaidrojumu, Komisija konstatē, ka pretendents nav pierādījis, ka tam ir pieejami tādi 

piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, Komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti 

lētu un tālāk to neizskata. 

9.6.4. Ja Komisija konstatē pretendenta iesniegtā tehniskā un finanšu piedāvājuma neatbilstību 

Nolikumā noteiktajām prasībām, tā pieņem lēmumu par piedāvājuma turpmāku izskatīšanu vai 

noraidīšanu.  

9.7. 4.posms. Piedāvājumu vērtēšana 

9.7.1. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 

9.7.2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji zemākās cenas piedāvājums, kurš 

atbilst 2. pielikumā “Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums” nosacījumiem. 

 

10. Lēmuma pieņemšana un iepirkuma līguma slēgšana 

 

10.1. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma rezultātiem Komisija pārbauda vai uz pretendentu (tai 

skaitā uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst iepirkumā noteiktajām prasībām, kā arī personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir 

personālsabiedrība), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu 

likuma 9. panta astotajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. Komisija rīkosies saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta devīto daļu. 



 

10.2. Ja, veicot pārbaudi, Komisija konstatēs nodokļu parādus, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādus, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, tad tā rīkosies saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta desmito daļu.  

10.3. Komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam, kurš iesniedzis 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

10.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu 

par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam, kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski 

visizdevīgākais. 

10.5. Ja iepirkumā nav iesniegts neviens piedāvājums vai neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem 

neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

10.6. Komisija lēmumu par iepirkuma rezultātiem paziņo visiem pretendentiem triju darba dienu laikā 

pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. 

10.7 Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta 

piedāvājumu un iepirkuma dokumentos paredzētajiem noteikumiem. 

10.8. Paziņojums par pieņemto lēmumu tiks publicēts Pasūtītāja mājaslapā www.kulturaskoledza.lv 

 

11. Komisijas darbība, tās tiesības un pienākumi 

 

11.1. Komisijas priekšsēdētājs organizē un vada Komisijas darbu, nosaka Komisijas sēžu vietu, laiku un 

kārtību, sasauc un vada Komisijas sēdes.  

11.2. Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs. Komisijas sēžu protokolus paraksta visi Komisijas 

locekļi. 

11.3. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās 

vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 

11.4. Komisijai ir tiesības: 

11.4.1. pārbaudīt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju, neprasot pretendenta vai tā 

piesaistīto personu piekrišanu, kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos 

publiski pieejamos avotos; 

11.4.2. pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai; 

11.4.3. lūgt, lai pretendents izskaidro savā piedāvājumā ietverto informāciju vai papildina 

pretendentu atlases dokumentos ietverto informāciju, ja Komisija konstatē, ka šajos dokumentos 

ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga; 

11.4.4. labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to pretendentus; 

11.4.5. noraidīt iesniegto piedāvājumu, ja tas neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām; 

11.4.6. citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

11.5. Komisijai ir šādi pienākumi: 

11.5.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu; 

11.5.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem; 

11.5.3. sniegt papildinformāciju par iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, ja ieinteresētais 

pretendents ir laikus pieprasījis papildinformāciju, pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā divas 

darbdienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām; 

11.5.4. nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, kā 

arī nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu līdz iepirkuma rezultātu paziņošanas brīdim; 

11.5.5. nodrošināt piedāvājumu glabāšanu vērtēšanas laikā tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, 



 

kuras nav iesaistītas vērtēšanas procesā; 

11.5.6. citi normatīvajos aktos noteiktie pienākumi. 

 

12. Pretendentu tiesības un pienākumi 

 

12.1.Pretendentiem ir šādas tiesības: 

12.1.1. grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām; 

12.1.2. pieprasīt papildinformāciju par iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām; 

12.1.3. iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 9. 

panta divdesmit trešajā daļā noteiktajā kārtībā; 

12.1.4. citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

12.2. Pretendentiem ir šādi pienākumi: 

12.2.1. pastāvīgi sekot Komisijas sniegtajai informācijai, kas tiek publicēta Pasūtītāja mājaslapā; 

12.2.2. sagatavot un iesniegt piedāvājumu atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī sniegt 

patiesas ziņas; 

12.2.3. segt visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu; 

12.2.4. citi normatīvajos aktos noteiktie pienākumi. 

 

13. Pielikumi 

 

1.pielikums – Pieteikums iepirkuma konkursam 

2.pielikums – Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums 

3.pielikums – Finanšu piedāvājums 

  



 

1. pielikums 

Pieteikums iepirkuma konkursam 

„Profesionālās apskaņošanas tehnikas iegāde LKA Latvijas Kultūras koledžas vajadzībām” 

Vispārēja informācija par Pretendentu: (aizpildāmas visas iedaļas) 

1. Pretendenta nosaukums   

2. Reģistrācijas Nr.   

3. Nod. maks. reģistrācijas Nr.   

4. Juridiskā adrese, pasta 

indekss 
  

5. Faktiskā adrese, pasta indekss   

6. Bankas konta Nr.   

7. Bankas kods   

8 Bankas nosaukums   

9. Kontaktpersona (vārds, 

uzvārds) 
  

10. Ieņemamais amats   

11. Tālruņa Nr.   

12. E-pasta adrese   

Ar šo pieteikuma vēstuli Pretendents: 

1. Piedalās iepirkumā   „ Profesionālās apskaņošanas tehnikas iegāde LKA Latvijas Kultūras 

koledžas vajadzībām” 

2. Piekrīt iepirkuma procedūras nolikuma prasībām un garantē procedūras Nolikuma prasību izpildi. 

Iepirkuma Nolikuma nosacījumi ir skaidri un saprotami. 

3. Apliecina, ka nav likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai 

pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu. Pretendents ar spēkā stājušos tiesas 

spriedumu nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās 

finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. 

4. Pretendents apņemas, iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pildīt visus Nolikumā (t.sk. tehniskajā 

specifikācijā) izklāstītos nosacījumus. 

5. Pretendents apliecina, ka visas piedāvājumam pievienotās dokumentu kopijas ir pareizas, iesniegtā 

informācija ir patiesa un Pretendents neliks šķēršļus informācijas pārbaudei. 

Pretendents apliecina, ka augstāk norādītā elektroniskā pasta adrese tiks izmantoti sarakstes 

nodrošināšanai Iepirkuma ietvaros.   

2018. gada ____._________________ 

 

amats  Paraksts  paraksta atšifrējums 

 
  



 

2. pielikums 

Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums 

„ Profesionālās apskaņošanas tehnikas iegāde LKA Latvijas Kultūras koledžas 

vajadzībām” 

Vispārīgās prasības 

Pretendents piedāvā un apņemas veikt iepirkuma „ Skaņas   tehnikas iegāde LKA Latvijas Kultūras 

koledžas vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.: 07-11-8-1)  nolikuma 8.3. punktā noteiktā 

iepirkuma priekšmeta izpildi – skaņu tehnikas piegādi, un garantijas nodrošināšanu, saskaņā ar šādu 

tehnisko specifikāciju: 

 

1.Pretendentam ir jāveic sekojoša apskaņošanas tehnikas piegāde: 
Nr. Nosaukums Mērv Daudzums Tehniskā specifikācija Gar-

antija 
Piedāvājums (t.sk., 

garantijas termiņš) 

1 Skaļrunis augsto 
frekveņču 
atskaņošanai. Ie-
karami grieztos. 
(Clair Brothers 
kiT12i vai 
ekvivalentu) 

komplekts 2 Katrs komplekts sastāv no 
divām savstarpēji salāgotām 
akustiskajām sistēmām kom-

plektā ar visiem ne-
pieciešamajiem iekares aks-

esuāriem. 

vismaz 2 
gadi 

  

Divjoslu akustiskā sistēma 
paredzēta instalācijām ar 
stūros integrētiem uni-

versāliem iekares elemen-
tiem, skandai jābūt trapeces 

formā 

  

Sistēma izmantojama gan 
pasīvi ar iebūvētu joslu filtru, 
gan ar aktīvu joslu dalījumu 

  

Maksimālais skaņas spie-
diens ne mazāks kā 126dB 
pastāvīgais, 139dB pīķa 

  

Jauda ne mazāka kā 500W 
pastāvīgi LF, un 150W HF 

  

Pretestība LF 8omi, HF 
16omi 

  

Pilnā frekvenču josla vismaz 
no 63Hz līdz 20kHz +/- 2dB 

  

Vērsums ne vairāk kā 60º pa 
horizontāli un 40º pa vertikāli 

@ -6dB 

  

Rupora vērsums maināms 
par 90º 

  

Skaļruņi: 1 gab 12”ZF (ne 
lielāks), 1 gab ne mazāks kā 

2” AF ruporā 

  

Korpusa konstrukcijas mate-
riāls: vismaz 18mm biezs 

bērza saplāksnis  

  

Perforēta priekšējā skaļruņu 
aizsargreste ar akustiski 
caurskanošu aizsarg-

porolonu 

  

Krāsa: gan korpuss gan 
reste melni matēti 

  

Izmēri nepārsniedz 380mm 
(platums) x 390mm (dziļums) 

x 720mm (augstums) 

  

Svars nepārsniedz 30kg   



 

Komplektā 4 dzīslu lokans 
akustisko sistēmu kabelis 
dubultā izolācijā, skandu 
masīva savienošanai ar 

pastiprinātāju, katras dzīslas 
šķērsgriezums ne mazāks kā 

4.0mm2, kabeļa garums 
vismaz 30m, ar at-
bilstošajiem kon-
taktspraudņiem 

  

Katrā komplektā divi gabali, 
2 dzīslu lokani akustisko sis-
tēmu kabeļi dubultā izolācijā, 
šķērsgriezums ne mazāks kā 
1.5mm2, kabeļa garums 6m, 

ar divpolu speakon tipa 
spraudņiem abos galos 

  

2 Skaļrunis zemo 
frekveņču 
atskaņošanai. Ie-
karami grieztos. 
(Clair Brothers 
kiT-Sub vai ekviva-
lents) 

komplekts 2 Katrā komplektā ietilpst vi-
ena zemfrekvences akustikā 
sistēma un attiecīgie iekares 

elementi. Zemfrekvences 
akustiskajai sistēmai jābūt 

savietojamai ar saistošajām 
augstfrekvences 

akustiskajām sistēmām, 
veidojot vienu kopēju, iekar-

ināmu skaņas sitēmas 
masīvu. 

    

Akustiskā sistēma paredzēta 
instalācijām ar stūros in-
tegrētiem universāliem ie-

kares elementiem 

  

Maksimālais skaņas spie-
diens ne mazāks kā 133dB 
pastāvīgais, 135dB pīķa 

  

Jauda ne mazāka kā 1600W 
pastāvīgi, un 3200W pīķa 

  

Pretestība 4omi   

Pilnā frekvenču josla vismaz 
no 41Hz līdz 250Hz +/- 2dB 

  

Skaļruņi: 1 gab ne mazāks 
kā 18” 

  

Korpusa konstrukcijas mate-
riāls: vismaz 18mm biezs 

bērza saplāksnis  

  

Perforēta priekšējā skaļruņu 
aizsargreste ar akustiski 
caurskanošu aizsarg-

porolonu 

  

Krāsa: gan korpuss gan 
reste melni matēti 

  

Izmēri nepārsniedz 720mm 
(platums) x 570mm (dziļums) 

x 768mm (augstums) 

  

Svars nepārsniedz 69kg   

3 Skaļruņu pro-
cesors- 
pastiprinātājs 
(Clair Brothers 
PLM 12k44vai 
ekvivalentu)   

Gab 1 4 kanālu TD klases jaudas 
pastiprinātājs ar iebūvētu 
digitālu skaņas procesoru 

vismaz 2 
gadi 

  

Kopējā jauda ne mazāka kā 
12000W, vai 3000W uz 

kanālu 

  

Viena kanāla maksimālā 
jauda 4600W pie 4omiem 

  

Kropļojumi pie 1kHz <0.04%   

Frekvenču dipazons vismaz 
no 20Hz līdz 20kHz 

  

Dinamiskais diapazons > 
114 dB 

  



 

Iebūvēts caur tīklu vadāms 
digitālais skaņas procesors 

  

DSP konfigurējams un va-
dāms no PC ar speciālu pro-

grammatūru 

  

Ispēja lietot skandu ražotāju 
sagatavotos iestatījumus 

  

Aprīkots ar 2.5" LCD displeju   

Audio ieejas: 4x analogas, 
4x AES3, 8x8 Dante 

  

Semplēšanas frekvence 
vismaz 96kHz 

  

Aprīkots ar "soft start" 
funkciju 

  

19” statnē montējams kor-
puss, augstums 2U 

  

Svars nepārsniedz 17kg   

4 Skaņas pults 32 
kanāli( Midas M32 
vai ekvivalentu) 

Gab 1 Kompakta, fiksēta formāta 
digitāla audio miksēšanas 

sistēma 

vismaz 2 
gadi 

  

Pults vadības rokturi ir 
izkārtoti vismaz divās plak-
nēs, kur horizontālajā plaknē 

izvietota vismaz kanālu 
skaļuma regulēšanas va-

dība, bet uz virsmas, kura ir 
vismaz 30° leņķī pavērsta 
pret operatoru novietots 

vismaz displejs. Vadības rok-
turu marķējumam jābūt skai-
dri saprotamam. Katrs pilts 
kanāls aprīkots ar krāsainu 

LCD displeju. 

  

Vadības virsma var darboties 
ka atsevišķa sistēma 

nodrošinot 32 analogas 
mic/line ieejas, 6 analogas 
līnijas ieejas, 24 analogas 
izejas ieskaitot kontroles 
monitoru izejas un AUX 

izejas 

  

Sistēmai jābūt paplašināmai 
ar ārējiem ieeju/izeju blokiem 
un integrējamai AES50 audio 
tīklā,  nodrošinot 96 ieeju un 
96 izeju konfigurēšanu. Tīkla 

ietvaros var tikt vienlaicīgi 
miksētas 40 ieejas uz 25 

izejām. Katram miksēšanas 
ieejas kanālam jābūt 

aprīkotam ar 4-joslu para-
metrisko ekvalaizeri, kom-

presoru un "gate" dinamisko 
apstrādi. Katram miksēšanas 

izejas kanālam jābūt 
aprīkotam ar 6-joslu para-

metrisko ekvalaizeri un kom-
presoru. 

  

Visām izejām jābūt  "phase-
coherent" 

  

Sistēmai jānodrošina līdz 8 
efektu procesoru vienlaicīgu 
darbību no vismaz 16 izvēles 

procesoriem 

  

Uz virsmas jābūt vismaz 25 
motorizētiem bīdāmiem 

kanālu feideriem 

  



 

Jābūt iespējai lietot līdz 16 
31-joslu grafiskajiem ekvala-

izeriem 

  

Jābūt iespējai lietot 8 DCA 
grupas un 6 MUTE grupas 

  

Virsmai jābūt aprīkotai ar 7" 
dienas gaismā redzamu, 

augstas izšķirtspējas 
krāsaino displeju 

  

Virsmā iebūvēts digitāls 
atskaņotās/rakstītājs iz-

mantojot pievienojamu USB 
zibatmiņu 

  

Virsma aprīkota ar 32 kanālu 
IN/OUT USB audio interfeisu 

  

Jābūt iespējai pults virsmu 
aprīkot pēc vajadzības ar 
ADAT, DANTE un MADI 

kartēm 

  

Digitālā signāla iekšējā ap-
strāde ne zemāk kā 48 kHz 

40-bit "floating-point" 

  

Digitālā audio signāla 
kvalitāte ne zemāka kā 

48kHz, 24-bit 

  

Sistēmai jābūt aprīkotai ar 
ULTRANET digitālo proto-

kolu, kurš nodrošina vismaz 
16 audio kanālu plūsmu un 
attālinātu akustisko iekārtu 
vadību, izmantojot CAT5e 

kabeli, ULTRANET un 
AES50 protokoli var tikts 
sūtīti vienu un to pašu 

CAT5e kabeli 

  

Jābūt iespējai vadīt iekārtu 
gan no perrsonālā datora, 
gan mobīlajām iekārtām 

  

Virsmas platums 
nepārsniedz 900mm 

  

Virsmas dziļums 
nepārsniedz 650mm 

  

Virsmas augstums 
nepārsniedz 260mm 

  

Virsmas svars nepārsniedz 
25kg 

  

Komplektā ar putekļu 
aizsargpārvalku 

  

Komplektā transportkaste 
vadības pultij:Bērza sap-
lākšņa lamināta korpuss; 

Alumīnija profilu 
savienojumi;Vāku slēdzenes 
un rokturi ;Kastes iekšpuse 
ar polsterējumu pults došai 
transportēšanai kravas fur-
gonā;Kabeļa nodalījumā 

brīva vieta visai pults komu-
tācijai 

  

5 Skaņas pults ar 
usb ieeju  4ch 
(Denon DN-F350 
vai ekvivalentu)  

Gab 1 Miksēšanas iekārta ar mēdiju 
atskaņotāju, mikrofona ieeju 

un stereo līnijas ieeju 

vismaz 2 
gadi 

  

Iekārta atskaņo failus no 
USB zibatmiņas, SD kartes, 

ir spējīga atskaņot no BT 
sapārotajām iekārtām 

  

Atskaņojamie failu formāti 
WAV, MP3, FLAC, MP2, 

  



 

AIFF, arī M4A un WMA ja 
nav DRM aizsardzības 

Izejas konektori 2x XLRM un 
2x RCA 

  

Mikroffona ieeja XLR tipa 
spraudnis 

  

Līnijas ieejas spraudnis 
3.5mm minijack 

  

Iespēja atsevišķi regulēt 
skaļumu pieslēgtajam 

mikrofonam 

  

Montējams standarta 19" 
statnē 

  

Izmērs nepārsniedz 430 x 
200 x 43.6mm 

  

Svars nepārsniedz 2.5kg   

6 Skaņas pults main 
audio rack (Midas 

DL32 vai 
ekvivalentu) 

Gab 1 Fiksēts audio ieeju izeju 
bloks, paredzēts darbam 

AES50 audio tīklā 

vismaz 2 
gadi 

  

Blokam jānodrošina 32 
analogas audio ieejas ar 
augstvērtīgiem mikrofona 

priekšpastiprinātājiem un 16 
anologas audio izejas, kuras 
var attālināti vadīt izmantojot 

AES50 tīklu 

  

A/D un D/A konvertors ne 
mazāk kā 24bit/48kHz 

  

Divas AES50 
pieslēgumvietas, kuras 
nodrošina esošā bloka 
pieslēgšanu sistēmai 

  

Bloka augstums nepārsniedz 
3U, bloka platums 19" 

  

Blokā jābūt MIDI in un out 
pieslēgumvietām, ULTRA-
NET pieslēgumvietai, USB 
pieslēgumvietai,  ADAT OUT 

izejai un divām AES3 
(AES/EBU) izejām 

  

Komplektā transportkaste 
vadības pultij:Bērza sap-
lākšņa lamināta korpuss; 

Alumīnija profilu 
savienojumi;Noņemami 

priekšējais un aizmugurējais 
vāks ;Vismaz divi rokturi 

kastes 
transportēšanai;Paredzēta 

standarta 19" iekārtu 
montāžai;Augstums 

nepārsniedz 4U;Dziļums 
nepārsniedz 400mm 

  

Vīto pāru in-
stalācijas kabelis 
CAT7 (Sommerca-
ble SC-Mercator 
580-0255F vai 
ekvivalents) 

m 60 Vīto pāru S/FTP CAT7 in-
stalācijas kabelis FRNC 

izolācijā, kabeļa konstrukcija 
4x2x057mm, ārējais di-

ametrs nepārsniedz 7.6mm, 
signāla kritums uz 100m pie 
600MHz nepārsniedz 44dB 

    

RJ 45 ligzdas 
(Neutrik NE8FDV-
YK vai analogs) 

gab 4 RJ45 tipa ligzdas ar fiksāciju, 
"D-shape" korpusā, 

paredzētas paneļa montāžai, 
IDC termināla savienojums 

    

7 Aktīvās skan-
das(Turbosound 
iQ12vai 
ekvivalentu 

gab 2 Divu joslu akustiskā sistēma 
ar iebūvētu jaudas 

pastiprinātāju un digitālu 
signāla procesoru 

vismaz 2 
gadi 

  



 

Izmantojama gan kā PA sis-
tēma gan kā skatuves moni-
tors,  ir paredzēta stacionārai 
instalācijai un mobilam dar-

bam 

  

Iebūvēts divkanālu D klases 
jaudas pastiprinātājs ar 

kopējo jaudu ne mazāk kā 
2500W 

  

Maksimālais skaņas spie-
diens ne mazāks kā 130dB 

  

Pilnā frekvenču josla vismaz 
no 52Hz līdz 18kHz  +/- 3dB, 

45Hz līdz 20kHz  - 10dB 

  

Vērsums vismaz 80º pa hori-
zontāli un 60º pa vertikāli @ 

-6dB 

  

Skaļruņi: 1 gab 12”ZF, 1 gab 
1” AF ruporā 

  

Divas ieejas A/B ar atsevišķu 
jūtības regulāciju 

  

Pieslēgumi: katra ieeja Jack/ 
XLR kombo ligzda , "link" 

izeja katrai ieejai 3-pin MXLR 
ligzda, viena "mix" izeja 3-pin 

MXLR, divi RJ45 konektori 
IN/THRU digitālā audio 

signāla pieslēgumi, strāvas 
pieslēgumi IN/LINK OUTPUT 

ar powerCON tipa kon-
ektoriem 

  

Digitālajam audio pieslēgu-
mam jānodrošina vismaz 16 

audio kanālu plūsma un 
attālināta skandas uz-
stādījumu koriģēšana 

  

DSP jānodrošina sekojošas 
funkcijas: 

  

rūpnīcas iestatījumi atbilstoši 
skandas novietošanas 

pozīcijai 

  

iespēja uzstādīt aizturi 
vismaz  līdz 300msec  

  

iespēja uzstādīt limitera 
slieksni robežās līdz -30dB 

  

rūpnīcas sagatavota skandu 
modeļu izvēle, lai saba-
lansētu skanējumu ar 

dažādu ražotāju skandām 

  

rūpnīcas sagatavoti 
ekvalizācijas uzstādijumi 

  

lietotāja ekvalaizeris ar 
vismaz četrām joslām no 

kurām vismaz divas ir pilnas 
parametrijas ekvalaizeris 

  

iespēja uzstādīt joslu 
dalījumu, gan izmantojot 

sagataves noteiktiem 
modeļiem, gan brīva lietotāja 

izvēle 

  

iebūvēts atgriezenisko saišu 
mazinātājs, kurš var dar-
boties gan automātiskā 

režīmā, gan fiksētā režīmā 

  

procesoram jābūt iespējai 
saglabāt uzstādījumu 

kopumu, kā arī izsaukt tos 
no atmiņas 

  



 

DSP jābūt aprīkotam ar LCD 
displeju ērtai un saprotamai 

uzstādījumu veikšanai 

  

DSP konfigurējams un va-
dāms arī no PC izmantojot 
speciālu programmatūru 

  

Korpusā iebūvēti ne mazāk 
kā 3gb M10 iekares punkti 

  

Vismaz 2gb iegremdēti rok-
turi ērtai skandas pār-

vietošanai 

  

Perforēta priekšējā skaļruņu 
aizsargreste ar akustiski 
caurskanošu aizsarg-
porolonu pret mitrumu 

  

Akustiskās sistēmas pa-
matnē iebūvēta "glāze" 

akustisko sistēmu 
novietošanai uz 35mm 

statīva divos dažādos leņķos 
atkarībā no izmantošanas 

iespējas 

  

Krāsa: gan korpuss gan 
reste melni matēti 

  

Maksimālais izmērs līdz 
380mm (platums) x 380mm 
(dziļums) x 610mm (aug-

stums) 

  

Svars nepārsniedz 22kg   

Komplektā ar akustiskās sis-
tēmas statīvu, statīvs uz 3 
balsta kājām, saliekams. 
Statīvs izgatavots no 

tērauda, svars nepārsniedz 
6kg, pacelšanas augstums 

ne mazāk kā 2,2m, 
maksimālā celtspēja ne 
mazāka kā 50kg, krāsa 

melna. 
Statīvam jābūt aprīkotam ar 
dubulto augstuma fiksāciju. 

  

8 Jostas radio-
sistēmu komplekts 
(Beyerdynamic TG 
500 series vai 
ekvivalentu) 

komplekts 1 Komplektam jānodrošina 
vismaz 5 vienlaikus drabo-

jošies bezvadu kanāli 

vismaz 2 
gadi 

  

UHF frekvenču diapazona 
vai augstāka diapazona bez-

vadu mikrofonu uztvērējs 

  

Automātiskās frekvenču 
skanēšanas funkcija 

  

Katram kanālam 
pārslēdzamas frekvences, ar 

iespēju vienlaicīgi lietot 
vismaz 16 kanālus 

  

Iebūvēts antenu dalītājs   

Uz priekšējo paneli 
izvadāmas 2gab uztverošās 

antenas ar barošanu +8V 

  

19" standarta statnē 
montējams, 1U augsts 

  

Aprīkots ar LCD displeju   

Uztveršanas un kanāla in-
dikācija 

  

Audio izejas: katram 
kanālam simetriska 3-pin 

XLR tipa 1gb, nesimetriska 
6.35mm jack tipa 1gb. 

  

pārslēdzams MIC/Line 
līmenis 

  



 

Pie jostas stiprināms UHF vai 

augstāka frekvenču diapazona 

jostas raidītājs 

  

pārslēdzamas frekvences 

sinhronizējot ar uztvērēju, ies-

pējams vienlaicīgi lietot vismaz 

16 kanālus 

  

Aprīkots ar LCD displeju   

Mikrofona / līnijas 
pieslēgums: 4-pin mini XLR 

  

Izmēri nepārsniedz 95 mm x 
60 mm x 30 mm 

  

Svars nepārsniedz 100 g   

Lietojams ar 2gb AA tipa bat-

erijām 
  

Frekvenču diapazonam jāat-
bilst Latvijas likumdošanā 

noteiktajam un saskaņotam 
ar doto lokalizācijas vietu 

  

Platjoslas antenu 
kombinieris (Bey-

erdynamic WA-
AS4 vai 

ekvivalentu) 

gab 1 Antenu kombinieris, kurš 
nodrošina izvēlēto bezvadu 
sistēmu saslēgšanu vienā 
sistēmā darbībai no divām 
antenām. Komplektā iekļauti  
nepieciešamie savienojošie 

kabeļi 

  

Platjoslas aktīvā 
antena (Bey-

erdynamic WA-
ATDA vai ekvival-

netu) 

gab 2 Komplektā ietilpst divas 
slēdzamas pasīva un aktīva 
platjoslas logaritmiskās vir-

ziendarbības antenas 

  

Darbības diapazons 470 - 
1000MHz 

  

Jūtība 5dBi   

Pārslēdzams pastiprinājums 
0dB (pasīva), +6dB un 

+12dB 

  

Barošanas spriegums 8-9V 
DC 

  

Pretestība 50Ω   

Konektora tips BNC   

IP aizsardzības klase IP53   

Svars nepārsniedz 280g   

Jābūt paredzētai iespējai 
antenu montēt uz 
mikrofona statīva. 

  

Jābūt 100% savietojama ar 
piedāvātajiem raidītājiem 

  

9 Ar bezvadu sis-
tēmām 
savietojams 
mikrofonu kom-
plekts. 

komplekts 1 Ar bezvadu sistēmām 
savietojams un salāgots 

mikrofonu komplekts. Kom-
plekts sastāv no astoņiem uz 

galvas liekamiem 
mikrofoniem un 2 rokās tu-

ramiem mikrofoniem 

vismaz 2 
gadi 

  

Galvas mikrofons 
(BEYERDYNAMIC 
TG H34 (TG) vai 

ekvivalnetu) 

gab 8 Uz galvas liekams mikrofons 
pieslēgšanai pie jostas 

raidītāja 

  

Devēja tips: kondensators   

Frekvenču diapazons: 20-
13000Hz 

  

Maksimālais spiediens (SPL 
pie 1kHz) pie 1kHz 119dB 

  

Polārais veids: superkardi-
oids 

  



 

Mikrofona pieslēgums pie 
raidītāja: 4-pin mini XLR 

  

Krāsa: melns   

Svars nepārsniedz 40g   

Rokas mikrofons 
(Beyerdynamic TG 

500 H-D vai 
ekvivalentu) 

gab 2 Rokās turams UHF vai augstāka 

diapazona raidītājs ar dina-

misko mikrofona galvu. 

  

ne mazāk kā 72 darbības 

frekvences izvēles 
  

pārslēdzamas frekvences 

sinhronizējot ar uztvērēju, ies-

pējams vienlaicīgi lietot vismaz 

16 kanālus 

  

Aprīkots ar LCD displeju   

Lietojams ar 2gb AA tipa bat-

erijām 
  

Frekvenču diapazonam jāat-
bilst Latvijas likumdošanā 

noteiktajam un saskaņotam 
ar doto lokalizācijas vietu 

  

Ar rokas raidītāju savietojama 

vokālā mikrofona kapsula 
  

Devēja tips: dinamiskais   

Frekvenču diapazons vismaz 

65-16000Hz 
  

Polārais veids: kardioids   

10 Bezvadu ausu/gal-
vas monitori 
(Sennheiser ew 
IEM G4 vai 
ekvivalentu) 

gab 2 Bezvadu ausu monitoru 
komplekts, kurā ietilpst 
raidītājs, pie jostas 

stiprināms uztvērējs un aus-
tiņas 

vismaz 2 
gadi 

  

Raidītāja izejas jauda 
slēdzama 10mW, 30mW, 

50mW 

  

Signāla modulācija - plat-
joslas FM stereo ar MPX pi-

lot toni 

  

Uzstādāma raidīšanas 
frekvence vismaz līdz 

30MHz joslā ar soli 25kHz 

  

Vismaz 16 vienlaicīgi darbo-
jošies kanāli vienā dia-

pazonā 

  

Raidītāja barošana 12V DC   

Raidītāja izmēri nepārsniedz 
210 x 220 x 45 mm  

  

Raidītājs paredzēts montēt 
19" standarta stanē 

  

Uztvērēja izejas jauda ne 
mazāka kā 2 x 100 mW pie 

32 Ω  

  

Uztvērēja barošana 2 AA 
tipa baterijas vai lādējami 

akumulatori 

  

Uztvērēja izmēri nepārsniedz 
90 x 70 x 25 mm 

  

Uztvērēja svars nepārsniedz 
130g 

  

Frekvenču diapazonam jāat-
bilst Latvijas likumdošanā 

noteiktajam un saskaņotam 
ar doto lokalizācijas vietu 

  

11 Mūzikas atskaņotājs/PA sistēma komplekts vismaz 2 
gadi 

  



 

Skaņas pults ar 
usb ieeju  4ch 

(Denon DN-F350 
vai ekvivalentu)  

gab 1 Miksēšanas iekārta ar mēdiju 
atskaņotāju, mikrofona ieeju 

un stereo līnijas ieeju 

 

  

Iekārta atskaņo failus no 
USB zibatmiņas, SD kartes, 

ir spējīga atskaņot no BT 
sapārotajām iekārtām 

  

Atskaņojamie failu formāti 
WAV, MP3, FLAC, MP2, 
AIFF, arī M4A un WMA ja 

nav DRM aizsardzības 

  

Izejas konektori 2x XLRM un 
2x RCA 

  

Mikroffona ieeja XLR tipa 
spraudnis 

  

Līnijas ieejas spraudnis 
3.5mm minijack 

  

Iespēja atsevišķi regulēt 
skaļumu pieslēgtajam 

mikrofonam 

  

Montējams standarta 19" 
statnē 

  

Augstums nepārsniedz 1U   

Svars nepārsniedz 2.5kg   

Platjoslas akusti-
skās sistēmas 

(Tannoy AMS 8DC 
vai ekvivalentu) 

gab 2 Divas pie sienas 
montējama akustiskā sis-

tēmas 

  

Maksimālais skaņas spie-
diens (SPL): 111dB 
vidējais, 117dB pīķa 

  

Jūtība 92dB (1W @1m))   

Virziendarbība 90º 
koniska  

  

Frekvenču josla no 65Hz 
līdz 30kHz -3dB 

  

Sistēmas pretestība 8 omi 
un ar iebūvētu 100V 

transformatoru 

  

Jauda ne mazāk kā 90W 
pastāvīgi, 180W program-

mas 

  

Jauda 100V režīmā 
pārslēdzama 15/30 un 

60W 

  

Uzbūve: 1 gab ne mazāks 
kā 200mm ( 8" ) Dual 
Concentric™ ZF 

skaļrunis, 1 gab ne 
mazāks kā 25mm (1") 
titāna membrānas AF 
skaļrunis ar neodīmija 

magnētu 

  

Korpuss un uzbūve 
paredzēta darbam gan ie-
kštelpās gan ārtelpās 

  

Krāsa melna   

Komplektā ar sienas 
stiprinājuma kronšteinu 

  

Izmērs nepārsniedz: aug-
stums 410mm , platums 

265mm, dziļums bez 
kronšteina 310mm  

  

Svars nepārsniedz 8kg   



 

Jaudas 
pastiprinātājs (Lab 

Gruppen Lucia 
240/2 vai ekvival-

netu) 

gab 1 Viens 2 kanālu jaudas 
pastiprinātājs ar iebūvētu 
digitālo skaņas procesoru 

  

Jauda 120W pie 8Ω kat-
ram kanālam 

  

Harmoniskie kropļojumi 
(THD) <0.2% 

  

Frekvenču josla no 5Hz 
līdz 22kHz 

  

Indikācija uz priekšējā 
paneļa: 1 x strāva, 2 x 
signāls/limiters, 2 x 
skaļuma regulatori 

  

Ieeju konektori simetriski 
Euroblock un RCA tipa 

  

Katra izeja aprīkota ar EQ   

Iekārtai ir iespēja pieslēgt 
attālinātu skaļuma regu-

lāciju 

  

Iekārta aprīkota ar GPIO 
portiem 

  

Auto "stand-by" funkcija   

Ir iespēja programmēt uz-
stādijumus savienojot ar 
PC un saglābāt tos ie-

kārtā 

  

Iespēja uzstādīt ražotāju 
piedāvātos skandu 
ekvilizācijas presetus 

  

Izmēri nepārsniedz 
220mm (platums) x 

285mm (dziļums) x 45mm 
(augstums) 

  

Svars nepārsniedz 2kg   

       

       

       

       

2018. gada ___.______________ 

     

amats  paraksts  paraksta atšifrējums 

 

 

Piedāvājums ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai, ja piedāvājumu paraksta 

pilnvarotā persona, obligāti jāpievieno pilnvara. 

  



 

3.pielikums 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE  

 

„ Profesionālās apskaņošanas   tehnikas iegāde LKA Latvijas Kultūras koledžas 

vajadzībām” 

Finanšu piedāvājumu sagatavo, izcenojot iekārtas atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajai iekārtu 

komplektācijai un rādītājiem, kā arī ņemot vērā garantijas saistības 
 

Nr. Izmaksu pozīcija 
Vienības 

cena EUR 

(bez PVN) 

Vienību 

skaits  

Izmaksu 

pozīcijas cena 

EUR 

(bez PVN) 

 
 

   

 
 

   

     

     

     

     

Kopējā cena EUR (bez PVN)  

21% PVN summa EUR  

Kopējā cena EUR (t.sk., PVN)  
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pilnvarotā persona, obligāti jāpievieno pilnvara. 


